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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De term "Product" verwijst naar elk goed dat vervaardigd wordt en/of elke dienst
die geleverd wordt door de Vennootschap NEXANS Benelux NV (hierna de
"Verkoper") voor degene die de bestelling plaatst (hierna de "Koper"). De
verkoop van elk Product is onderworpen aan de onderhavige algemene
verkoopvoorwaarden ("Voorwaarden"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing
op de verkoop in België en op de verkoop voor de export, waarbij deze laatste
onderworpen is aan een aantal specifieke en/of aanvullende bepalingen die
cursief en tussen haakjes worden vermeld. Het plaatsen van een bestelling
impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van
deze Voorwaarden, met uitsluiting van elk ander document, die vooraf aan de
Koper zijn meegedeeld en waarvan hij kennis heeft genomen en die hij heeft
aanvaard. Geen enkele bijzondere voorwaarde die geacht wordt de
Voorwaarden te wijzigen of te vervangen, kan, behoudens voorafgaande
schriftelijke aanvaarding van de Verkoper, voorrang hebben op de
Voorwaarden, ongeacht het tijdstip waarop ze te zijner kennis is gebracht. De
inlichtingen in de catalogussen, prospectussen, mededelingen en prijslijsten
worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor de Verkoper, die
zich het recht voorbehoudt hierin wijzigingen aan te brengen.
1 - Offertes - Bestellingen De offertes van de Verkoper zijn geldig gedurende
dertig (30) dagen en kunnen worden gewijzigd vóór aanvaarding door de
Koper. De bestelling is slechts bindend voor de Verkoper indien deze laatste ze
uitdrukkelijk heeft aanvaard ("Bestelling").
2 - Prijzen Behoudens een andersluidende bijzondere overeenkomst zijn de
toegepaste prijzen deze die vermeld zijn in de prijslijst die geldt op de datum van
de bestelling; de toezending van de prijslijst door de Verkoper vormt evenwel
geen definitief aanbod. De prijzen van de Producten zijn netto, exclusief
verpakking, af fabriek (EX-Works volgens Incoterms CCI ed. 2020) en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen zijn exclusief
belastingen en douanerechten. De geleverde hoeveelheden kunnen tot 3%
afwijken van de bestelde hoeveelheden zonder dat dit aanleiding kan geven
tot enige betwisting van de kant van de Koper. De gefactureerde
hoeveelheden zijn de werkelijk geleverde hoeveelheden. In geval van een
radicale, onverwachte en duurzame wijziging van de economische
voorwaarden die de Bestelling beheersen en waarop de partijen geen vat
hebben, waardoor het contractuele evenwicht op een fundamentele,
duurzame en grondige wijze wordt gewijzigd ten nadele van de Verkoper, die
dan niet meer in staat zou zijn om de uitvoering van de Bestelling voort te zetten,
zouden de partijen met elkaar overleggen om de contractuele aanpassingen te
bepalen die moeten worden doorgevoerd om de gevolgen van een dergelijke

situatie te beperken. Indien er geen overeenstemming zou worden bereikt
binnen zes (6) maanden na de datum van het verzoek van de Verkoper aan de
Koper om de Bestelling aan te passen, kunnen beide Partijen de Bestelling bij
voorbaat opzeggen, waarvan de gevolgen worden beschreven in het artikel
"Opzegging".
3 - Deelname in de servicekosten voor korte lengtes Een korte lengte is een
lengte die korter is dan de "mini zonder kosten" op onze prijslijst. De levering van
korte lengtes is mogelijk. Ze zal echter het voorwerp zijn van een aanvullende
forfaitaire facturering, bovenop de facturering van de kabel.
4 - Betalingsvoorwaarden Elke betaling moet worden verricht binnen dertig (30)
dagen vanaf het einde van de maand volgend op de factuurdatum [en door
middel van een onherroepelijke kredietbrief bevestigd door een door de
Verkoper aanvaarde bank, betaalbaar tegen overlegging van de
vervoersdocumenten. De kredietbrief moet worden afgegeven binnen twee (2)
werkdagen na de aanvaarding van de Bestelling door de Verkoper. Indien dit
niet binnen deze termijn van twee (2) dagen gebeurt, ontslaat dit de Verkoper
van alle verplichtingen uit hoofde van voornoemde Bestelling. Voor elke
betalingsachterstand zal de Verkoper een rentevoet toepassen gelijk aan de
herfinancieringsrentevoet (Repo-refi) van de Europese Centrale Bank die van
kracht is op de vervaldag van de factuur, vermeerderd met tien (10)
procentpunten, toegepast vanaf de vervaldag van het bedrag dat onbetaald
is gebleven tot de dag van de volledige betaling van dat bedrag]. Voor elke
betalingsachterstand betekend per aangetekende brief met ontvangstbewijs
die zonder gevolg is gebleven, zal de Verkoper een rentevoet toepassen gelijk
aan driemaal de wettelijke rentevoet voor elke begonnen maand vanaf de
vervaldag van het onbetaald gebleven bedrag tot de dag van de volledige
betaling van dat bedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding van veertig
(40) EUR voor invorderingskosten. In het geval dat er een korting wordt
toegekend, wordt het percentage daarvan op de factuur vermeld. Het is de
Koper strikt verboden om verrekeningen en/of inhoudingen te doen.
5 - Leveringsvoorwaarden De leveringstermijnen worden bevestigd in de
ontvangstbevestiging van de Bestelling. Deze termijnen worden louter ter
informatie verstrekt en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en van de
vervoersmogelijkheden. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen
ondernemen om de leveringstermijnen na te leven. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen is de levering af fabriek. Het risico van verlies of beschadiging
gaat over op de Koper op het moment van de levering. Er wordt geen
vertragingsboete aangerekend indien daarover niet voorafgaand aan de
Bestelling tussen de Partijen is onderhandeld. De aldus bedongen
vertragingsboetes werken bevrijdend. In geval van een vertraging in de levering
die te wijten is aan de Koper, zal de Verkoper de aan hem verschuldigde
betaling bij de levering innen. De waarborg zal beginnen lopen vanaf de datum
waarop de levering had moeten plaatsvinden. De opslagkosten in verband met
de vertraging zullen aan de Verkoper worden terugbetaald. Bovendien zal als

schadevergoeding een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van de prijs van
het Product aan de Verkoper worden betaald ter compensatie van de kosten
voor de dekking en de financiering van het metaal in het Product en in verband
met de vertraging in de levering. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
verstrekt en handhaaft de Koper een verzekeringspolis ter dekking van de
vervoersrisico's voor een bedrag dat ten minste gelijk is aan de waarde van het
Product. Indien er sprake is van eigen risico's, komen deze voor rekening van de
Koper. Mocht de Verkoper het Product op een door de Koper aangegeven
bestemming leveren, dan is de keuze van de route en de vervoerder, tenzij
anders overeengekomen, aan de Verkoper. In ieder geval zijn de vervoerskosten
voor rekening van de Koper. Elke klacht betreffende verlies of beschadiging van
het product tijdens het vervoer moet worden ingediend bij de vervoerder op de
leveringsbon bij de ontvangst van het product en per e-mail bij de
verkoopdienst. Elke klacht betreffende een onvolledige levering moet worden
ingediend op de leveringsbon bij de ontvangst van het product en per e-mail bij
de verkoopdienst. Elke terugzending van Producten moet vooraf schriftelijk door
de Verkoper worden goedgekeurd en geschiedt op kosten en risico's van de
Koper. Elke door de Verkoper aanvaarde terugzending zal leiden tot de vorming
van een tegoed ten gunste van de Koper na kwantitatieve en kwalitatieve
verificatie van het teruggezonden Product. Behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Verkoper kunnen de Producten op kosten van
de Koper in de fabriek van de Verkoper worden geïnspecteerd.
6 - Overmacht De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Koper
voor enige tekortkoming in de uitvoering of vertraging in de uitvoering voor
zover deze tekortkoming te wijten is aan oorzaken waarover de Verkoper weinig
of geen controle heeft. Deze oorzaken omvatten, louter bij wijze van voorbeeld,
maar zijn niet beperkt tot een sociaal conflict of sociale beweging van welke
aard dan ook (zowel bij de Verkoper of de Koper als bij een derde van wie de
uitvoering van de verkoop afhangt), brand, explosie, overstroming of andere
natuurrampen, burgerlijke onlusten, rellen of gewapende conflicten, al dan niet
verklaard, gebrek aan of tekort aan arbeidskrachten, materialen, transport,
energie, rampen, natuurrampen, vertraging van de onderaannemers of
verkopers, naleving van nieuwe wet- en regelgeving, met inbegrip van deze die
opgesomd zijn in het artikel "Naleving", pandemie of epidemie en elke
daaropvolgende golf van voornoemde pandemie/epidemie. Indien (i) de
overeengekomen datum voor de levering van het Product niet kan worden
gehaald en/of (ii) de Verkoper bij de uitvoering van de Bestelling extra kosten
moet maken ten gevolge van de hierboven vermelde oorzaken, zal voldoende
extra tijd worden gegeven aan de Verkoper om deze verstoringen op te heffen
en/of zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen over de vergoeding
van deze kosten.
Elke wijziging in REACH van de wettelijke status van een stof die verwerkt is in een
door de Verkoper geleverd Artikel (nieuwe stoffen die onderworpen zijn aan
beperking, toestemming of kennisgeving) en de gevolgen daarvan voor de

toeleveringsketen (tekorten, vertraging of stopzetting van de productie van het
Artikel) worden beschouwd als een geval van Overmacht. De
verantwoordelijkheid van de Verkoper wordt in een dergelijke situatie niet
aangesproken.
7 - Verpakking Herbruikbare verpakkingen van het type houten haspels worden
gratis ter beschikking van de Koper gesteld gedurende een periode van
maximaal zes (6) maanden vanaf het einde van de maand waarin het Product
is verzonden of ter beschikking gesteld. Bij het aflopen van de bepaalde termijn
en door het loutere feit van niet-teruggave door de Koper zullen de
verpakkingen door de Verkoper gefactureerd worden tegen de waarde van de
prijslijst die van kracht was op het moment van de aankoop. Indien de
verpakking binnen twaalf maanden na de periode van zes maanden van gratis
terbeschikkingstelling wordt teruggegeven en zich in een staat bevindt waarin
de Verkoper deze opnieuw kan gebruiken, zal de Verkoper de volledige
oorspronkelijk gefactureerde waarde crediteren. Indien de staat van de
verpakking niet toelaat dat deze laatste door de Verkoper wordt hergebruikt, zal
de Koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Elke verpakking
die niet binnen een jaar na de periode van de gratis terbeschikkingstelling wordt
teruggegeven, wordt eigendom van de Koper, waarbij het bedrag van het
statiegeld gelijk is aan de verkoopprijs van de verpakking. Verpakkingen met het
handelsmerk van de Verkoper mogen alleen worden gebruikt voor het Product
en mogen in geen geval worden gebruikt voor andere producten. Alle
aanvullende kosten voor een speciale verpakking voor de export zijn voor
rekening van de Koper.
8 - Intellectuele eigendom Geen enkel recht op intellectuele eigendom van de
Verkoper, met inbegrip van zijn eigen gegevens, wordt hierbij overgedragen.
Geen enkel door de Verkoper aan de Koper gericht document mag op
enigerlei wijze worden medegedeeld of gebruikt zonder de voorafgaande
toestemming van de Verkoper. De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper te
verdedigen en schadeloos te stellen indien deze laatste het voorwerp uitmaakt
van een bij het Europees Octrooibureau ingediende vordering wegens inbreuk
op een octrooi met betrekking tot het Product, indien de Koper de Verkoper
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt en de Verkoper in staat stelt
de vordering alleen te verdedigen en te beslechten. De Verkoper kan, op zijn
kosten en naar zijn keuze, het recht verkrijgen voor de Koper om het Product te
gebruiken, te vervangen of te wijzigen om het inbreuk makende element te
verwijderen, of het terug in bezit nemen, tegen terugbetaling aan de Koper van
de aankoopprijs, verminderd met de afschrijving overeenkomend met de
gebruiksduur van het Product, berekend volgens een lineaire methode vanaf de
leveringsdatum en over een periode van vijftien (15) jaar. De aansprakelijkheid
van de Verkoper krachtens dit artikel is in ieder geval beperkt tot het bedrag
van de verkoopprijs van het betwiste Product en omvat geen schade van
economische of financiële aard, met inbegrip van, onder andere, het verlies
van gebruik van het Product.

9 - Garantie Voor zover het Product op normale wijze en overeenkomstig de
specificaties is gebruikt, garandeert de Verkoper het tegen alle materiaal- en
fabricagegebreken gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de
leveringsdatum. Interventies uit hoofde van de garantie hebben geen
verlenging van de garantieduur tot gevolg. Deze garantie is afhankelijk van een
ontvangst, behandeling, opslag, installatie door de Verkoper, gebruik
overeenkomstig de technische specificaties en goed onderhoud van het
Product dat niet het voorwerp is geweest van een ongeval, wijziging of misbruik
tijdens het gebruik. Indien in de loop van de garantieperiode wordt vastgesteld
dat het Product gebrekkig was op het moment van de levering en op
voorwaarde dat de Koper de Verkoper onmiddellijk na de ontdekking van het
bestaan van het gebrek schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, bestaat de
enige verplichting van de Verkoper in de kosteloze vervanging of reparatie van
het Product of van het element dat door zijn diensten als gebrekkig werd
erkend, met uitsluiting van de kosten voor verwijdering en herinstallatie van het
gebrekkige Product. De Verkoper kan ook het Product terugnemen, de
betaalde vervoerskosten terugvorderen en de Koper de ontvangen bedragen
terugbetalen. In dat geval heeft de Verkoper geen verdere verplichtingen
jegens de Koper. Reparaties of wijzigingen aan het Product door een derde of
door de Koper zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper zullen niet
worden terugbetaald. In dat geval vervalt de garantie. Deze garantie is beperkt
tot de bepalingen van het onderhavige artikel "Garantie". Zij treedt in de plaats
van alle andere garanties, hetzij impliciet, expliciet of van rechtswege, met
uitzondering van de garantie van uitwinning. Tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald, garandeert de Verkoper dat het Product alleen geschikt is voor het
doel waarvoor het is ontworpen en niet voor het gebruik waarvoor de Koper het
wil bestemmen, zelfs als de Verkoper op de hoogte is van het door de Koper
beoogde gebruik.
In het kader van deze Voorwaarden wordt onder de term "Artikel" verstaan elk
Product dat moet voldoen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 en haar bijlagen,
"REACH". Overeenkomstig REACH vestigt de Verkoper de aandacht van de
Koper op het feit dat elke stof (zoals gedefinieerd in REACH), hetzij in
preparaatvorm of verwerkt in een Artikel, geregistreerd is/zal worden indien
REACH dat voorschrijft. In beginsel dekt het desbetreffende registratiedossier het
normale gebruik van een dergelijke stof in preparaatvorm of verwerkt in het
Artikel, en zal het dit ook doen. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor enig ander gebruik.
In geval van een consumentenverzoek (artikel 33§2 van REACH) met betrekking
tot een stof (zoals gedefinieerd in de artikelen 57 en 59§1 van REACH) verwerkt
in een door de Verkoper geleverd Artikel, is het de Koper niet toegestaan enige
informatie over de identiteit van de Verkoper bekend te maken of te
verstrekken, tenzij dwingende voorschriften dit vereisen.
Alle informatie en gegevens in verband met de stoffen en/of de aard of het
gebruik van de in het Artikel verwerkte stoffen die door de Verkoper in het kader

van een Bestelling en overeenkomstig REACH worden verstrekt, moeten strikt
vertrouwelijk blijven en mogen alleen om dwingende reden bekend worden
gemaakt.
10 - Aansprakelijkheid Niettegenstaande enige andersluidende bepaling zal de
aansprakelijkheid van de Verkoper van strafrechtelijke of contractuele aard,
ongeacht of deze gebaseerd is op een inbreuk op een contractuele
verplichting, een wettelijke garantie of anderszins, in geen geval, om welke
reden dan ook en met uitsluiting van de kosten voor de reparatie van
gebrekkige Producten of de levering van vervangingsproducten, meer
bedragen dan twintig procent (20%) van het bedrag van de betrokken
Bestelling, met uitsluiting van lichamelijk letsel. Bovendien zal de Verkoper niet
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enigerlei bijzondere, indirecte of
gevolgschade en, meer in het algemeen, voor schade die voortvloeit uit
exploitatieverlies, productieverlies of winstverlies, verlies van gegevens,
winstderving, verlies van het genot van een recht of goed, derving van een
dienst, en meer in het algemeen aan elk verlies van economische of financiële
aard of dit nu mogelijk rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het
incident dat aan de basis van de klacht ligt. Buiten de beperkingen/uitsluitingen
ziet de Koper af van elk verhaal tegen de Verkoper en zijn verzekeraars en zal hij
dezelfde verklaring van afstand verkrijgen van zijn eigen verzekeraars. De Koper
zal de Verkoper en zijn verzekeraars vrijwaren en schadeloosstellen voor alle
vorderingen indien hij er niet in slaagt om dergelijke verklaringen van afstand te
verkrijgen.
11 - Overdracht van rechten De Verkoper zal het geheel of een deel van de
rechten die voortvloeien uit de Bestelling vrijelijk kunnen overdragen of
uitbesteden aan de vennootschappen van de groep vennootschappen
waartoe hij behoort, of aan een opvolgende vennootschap. De Koper mag
geen van zijn verplichtingen of rechten overdragen zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Verkoper.
12 -Opzegging Indien de Koper de Bestelling wenst op te zeggen, dient hij dit te
doen middels een voorafgaande schriftelijke opzegging van ten minste zestig
(60) dagen met uiteenzetting van de redenen van de opzegging. De Verkoper
zal onder meer recht hebben op de terugbetaling van de kosten die reeds zijn
gemaakt bij de vervaardiging van het Product, alsmede van de kosten die
voortvloeien uit de noodzakelijke beëindiging van de contracten die de
Verkoper binden aan zijn leveranciers of onderaannemers. Dit omvat, maar is
niet beperkt tot, de kosten van de financiering van grondstoffen in voorraad, en
als boete,
i) indien de Bestelling in EUR luidt, een bedrag gelijk aan het eventuele verschil
tussen de waarde van het metaal in het Product berekend op basis van de
LME/CABLEBEL/AGORIA-koers (uitgedrukt in EUR), vermeld in de offerte of de
Bestelling, naargelang het geval, en de waarde van het metaal in het Product
berekend op basis van de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers op de datum
van de opzegging of annulering van de Bestelling, en omgerekend van USD in

EUR op basis van de wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB 37) die
geldt op de dag van de opzegging of annulering. Ingeval de Bestelling niet
verwijst naar een toepasselijke koers om de waarde van het metaal in het
Product te bepalen, zal de boete een bedrag zijn gelijk aan het eventuele
verschil tussen de waarde van het metaal in het Product berekend op basis van
de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers uitgedrukt in EUR op basis van de
wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB 37) op de datum van
inwerkingtreding van de Bestelling, en de waarde van het metaal in het Product
berekend op basis van de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers op de datum
van de opzegging of annulering, omgerekend van USD in EUR op basis van de
wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) die geldt op de dag van de
opzegging of annulering.
(ii)[Indien de Bestelling in USD luidt, een bedrag gelijk aan het eventuele verschil
tussen de waarde van het metaal (uitgedrukt in USD/t) in het Product op de
datum van inwerkingtreding van de Bestelling en de waarde van het metaal in
het Product volgens de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers (uitgedrukt in
USD) op de dag van de opzegging of annulering. Ingeval de Bestelling niet
verwijst naar een toepasselijke koers om de waarde van het metaal in het
Product te bepalen, zal hij worden bepaald op basis van de officiële
LME/CABLEBEL/AGORIA-koersen uitgedrukt in USD, volgens de hierboven
vermelde berekeningsmethode.]
[(iii) indien de Bestelling noch in EUR noch in USD luidt, een bedrag gelijk aan het
eventuele verschil tussen de waarde van het metaal in het Product berekend op
basis van de LME/CABLEBEL/AGORIA-koers (uitgedrukt EUR / t), vermeld in de
offerte of de Bestelling, naargelang het geval, en de waarde van het metaal in
het Product berekend op basis van de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers op
de datum van de opzegging of annulering van de Bestelling, en omgerekend
van EUR in CURR op basis van de wisselkoers van de Europese Centrale Bank
(ECB 37) die geldt op de dag van de opzegging of annulering, en waarbij CURR
de in de Bestelling gebruikte munteenheid aanduidt). Indien de ECB 37 niet kan
worden toegepast, gelden de wisselkoersen die van kracht zijn op de datum
van de Bestelling en die van kracht zijn op de dag van de opzegging of
annulering. Ingeval de Bestelling niet verwijst naar een toepasselijke koers om de
waarde van het metaal in het Product te bepalen, zal de boete een bedrag zijn
gelijk aan het eventuele verschil tussen de waarde van het metaal in het
Product berekend op basis van de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers
omgerekend van USD in CURR op basis van de wisselkoers die geldt op de
datum van de Bestelling, en de waarde van het metaal in het Product berekend
op basis van de officiële LME/CABLEBEL/AGORIA-koers op de dag van de
opzegging of annulering, omgerekend van EUR in CURR op basis van de
wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB 37) die geldt op de dag van de
opzegging of annulering. Indien de ECB 37 niet kan worden toegepast, gelden
de wisselkoersen die van kracht zijn op de datum van de Bestelling en die van
kracht zijn op de dag van de opzegging of annulering.]

13 - Beding van eigendomsvoorbehoud Het Product blijft eigendom van de
Verkoper tot volledige betaling van de prijs en de Verkoper kan het
terugvorderen zolang het geïndividualiseerd blijft. Tot de volledige betaling
verbindt de Koper zich ertoe de Producten te individualiseren en ze perfect
identificeerbaar te houden. De Koper zal alle risico's dragen die de Producten
na hun levering kunnen lopen of veroorzaken en alle maatregelen nemen om
het eigendomsrecht van de Verkoper te waarborgen. De terugvordering door
de Verkoper van onbetaalde Producten heeft van rechtswege de ontbinding
van de verkoop tot gevolg, en alle kosten van terugneming, zoals de kosten van
terugzending en reparatie, zullen ten laste van de Koper komen, onverminderd
de klachten die ingesteld zouden kunnen worden door de Verkoper.
Mogelijkheid om het Product terug te nemen: Elke verkoop van een Product
geschiedt op voorwaarde dat de Koper de prijs volledig betaalt binnen de
overeengekomen termijn, bij gebreke waarvan de Verkoper zich het recht
voorbehoudt om de eigendom en het genot van het Product terug te vorderen,
zelfs indien tussen de leveringsdatum en de datum van volledige betaling van
de prijs beslag wordt gelegd op het Product of indien de Koper in surséance van
betaling of faillissement wordt verklaard, onverminderd de uitoefening van elk
ander rechtsmiddel waarop de Verkoper aanspraak kan maken.
14 - Conformiteit
De Koper verklaart en garandeert dat hij, zijn bestuurders, leidinggevenden en
werknemers op de datum van de onderhavige Voorwaarden en tijdens de
uitvoering van de Bestelling alle toepasselijke wetten zullen naleven en alle
nodige maatregelen zullen nemen om ervoor te zorgen dat zijn medewerkers
en/of onderaannemers alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot: (i) de anti-omkopingswetten die ongepaste, illegale en
corrupte betalingen verbieden, zoals, zonder beperking, het OESO-Verdrag
inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij
internationale zakelijke transacties, de Franse anti-omkopingswetten, de
Amerikaanse FCPA-wet en de Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk; (ii) de
internationale en nationale (weder)uitvoerwet- en regelgeving of
handelsbeperkingen of -sancties opgelegd door de Europese Unie, de
Verenigde Staten, de Verenigde Naties of enig ander rechtsgebied dat relevant
is voor de uitvoering van de Bestelling, de wederverkoop van het Product en de
bijbehorende documenten en dat hij de uitvoervergunning zal verkrijgen indien
vereist bij de wederverkoop van het Product aan derden; en (iii) de toepasselijke
wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en de
persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de gedeelde persoonsgegevens. De
Koper verbindt zich ertoe alle passende en redelijke veiligheidsmaatregelen te
nemen (met inbegrip van, in het bijzonder, het beoordelen van de
toereikendheid van de beveiliging voor de verwerking) om elk(e) ongeoorloofde
toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging,
verwijdering of soortgelijk risico te voorkomen met betrekking tot de
persoonsgegevens die hij van de Verkoper ontvangt en verzamelt. De Koper zal

de Verkoper vrijwaren van alle materiële en immateriële schade, die al dan niet
gevolgschade is, en alle gevolgen die zouden voortvloeien uit een inbreuk op
een van deze bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de
Bestelling te beëindigen in geval van niet-naleving door de Koper van één van
deze bepalingen, zonder de aansprakelijkheid op zich te nemen.
15 - Toepasselijk recht – Beslechting van geschillen Alleen het Belgisch recht is
van toepassing. Elk geschil dat uit de onderhavige voorwaarden voortvloeit, valt
onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement waar de Verkoper zijn hoofdzetel heeft. De Verkoper behoudt
zich het recht voor om dergelijke geschillen voor te leggen aan de rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke
zetel van de Koper.

